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משפטיתהבהרה

בומהאופןשונהבאופןהמוצגמידעאו/ולציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגושלאנוספיםנתוניםכוללתהמצגת
החברהעלכללימידע,(3שקופית)2021לשנתעסקיותתוצאותעיקריזהובכלל,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצג

בפיתוחומוצריםזנים,(5שקופית)החברהשלהצמיחהמנועי,(4שקופית)וטכנולוגיגנטי,הקליניפ"המועלומידע
(-השוקפתיחתלקראתאסטרטגייםפעולהשיתופי,(7,8שקופיות) CBDמסחרבית,מפעלשירותימערך(9שקופית,

בינלאומייםבשווקיםהשנתיתהאספקההיקף,(1110-שקופית)ושיווקרגולציה,רוקחותשירותי,מעבדה,והפצהאחסון
ותוצאות(816-1שקופיות)קליניותותוצאותמחקריםפרסום,(15שקופית)אסטרטגייםפעולהשיתופי,(31שקופית)

זובמצגתלראשונהמובאיםאשר(20-22שקופיות)2021בדצמבר31ביוםשנסתיימהלתקופהגולמיתורווחיותהפעילות
ומבט(32שקופית)רגולטורייםשינויים.לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגובומהאופןשונהבאופןמוצגיםאו/ו

החברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינההמצגת.(24שקופית)2022ראשוןלחציוןקדימה
.החברהשלהמיידייםוהדיווחים2021ולשנת2021לשנתהראשוןלחציוןהחברהשלהתקופתיח"הדולרבות,לציבור

הבהרה 
משפטית

עתידפניצופהמידעאזהרת

מידעבבחינתהינן(15,24שקופיות)2022לשנתהראשוןלחציוןיעדיםלרבות,לעילהאמורותהחברהוהנחותתחזיות
ניסיונהועלהחברההערכותעל,היתרבין,המבוססים,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקזהמונחכהגדרת,עתידפניצופה
שונהבאופןלהתממשאו,בחלקןאוכולן,להתממששלאעשויותאלוהערכות.החברהשלהבלעדיתבשליטתהואינם
שינויים,רפואיקנאביסלמוצריבביקוששינויים:ביניהם,החברהבשליטתשאינםשוניםמגורמיםכתוצאה,שהוערךמכפי

רישיונותקבלת,לפעילותהדרושיםשלישייםצדדיםאישורי,קנאביסלייצואבנוגעהממשלהבהחלטתעיכובים,ברגולציה
ההנהלההנחותהתממשות-אי,הנדרשהמימוןהשגתאיאו/ו,שיווקאו/ופיתוחביעדיעמידהאי,רגולטורייםואישורים

התקופתילדוח'אכפרקהמצורףהתאגידעסקיתיאורעללדוח30בסעיףהמוזכריםהסיכוןמגורמייותראואחדומימוש
.2021לשנתהחברהשל
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20202021 20202021

שנת צמיחה
2021שנת 

הכנסותהיקף

.ירידת ערך מלאי וכן השפעות רווחי שיערוך בגין מלאי ביולוגי,תשלום מבוסס מניות , בנטרול פחת והפחתות* 

M21₪-כ

פ"השקעות במו EBITDA מתואם**
(  ח"אלפי ש)

M37₪-כ

*רווחיות גולמית
(ח"אלפי ש)

10,673

22,099

20202021

(7,485)-מ

20202021

M2₪-כ

M7₪-כ 4,248-לכ

59%-כ

49%-כ

השינוי בתמורות המותנות , ירידת ערך מלאי, הוצאות חד פעמיות בתקופות קודמות, תשלום מבוסס מניות, רווח תפעולי בנטרול פחת והפחתות** 
.פ"וכן הוצאות מו, השפעת השיערוך בגין נכסים ביולוגיים, המוצגות בהתאם לשווי הוגן
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EU-GMPבתקןהייצורמפעלעמידתאישורלקבלתבתהליךנמצאתהחברה,זהלמועדנכון*

פ מתקדם"מו

נסחרת בבורסה לניירות ערך
TKUN.TA): סימול)

חלוצי הקנאביס הרפואי
2006מאז 

קליניים-מחקרים קליניים ופרה35
מחקרים פורסמו בכתבי עת מדעיים מובילים20

קליניקת הדרכות וליווי אישי למטופלים
בית מרקחת ירוק

חברה גלובלית
,  תיקון עולם קנביט היא שחקנית גלובלית
בעלת שותפויות אסטרטגיות במדינות  

.נבחרות

אקוסיסטם מלא
פעילות לאורך כל שרשרת הערך

מגידול פרח הקנאביס בגנטיקה ייחודית
למטופל כטיפול מדויק  להנגשתוועד 

.להתוויה ספציפית

 GMPייצור  במתקני 
בית מסחר ומעבדה, שירותי מפעל

ובהליך לקבלת תקן IMC-GMPפ תקני "פועלת ע
EU-GMP*של התעשייה הפרמצבטית

צורות מתן מתקדמות

מתקדם וחדשני  
4IPרשומים

זנים ייחודיים ובלעדיים  42
שתי חוות גידול באקלים משתנה

קליניפ "מו

פ גנטי "מו

טכנולוגיפ "מו
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מנועי צמיחה

הרחבת הפעילות הבינלאומית כפופה לשינויים רגולטוריים בתחום היצוא של מוצרי קנאביס  מחוץ לישראל*
EU-GMPמוכנות לקראת מבדק לקבלת תקן **

קנאביסמדיקל
גידול היצע המוצרים

הבית של השחקנים 
OEM-בתעשייה 

שוק מקומי

CBD-מוכנות לשוק ה

מוצרים מבוססי  
סל -מחקר קליני

מימון ציבורי/ בריאות

שיתופי פעולה  
אסטרטגיים עם 

חברות פארמה
Wellness-ו

מובילות  

מחקר ופיתוח קליני

פ  "חדשנות ושת
אסטרטגי

מעבר לתקינה בינלאומית  
**אירופאית

*שוק בינלאומי

ייצוא ראשון של 
גנטיקה מישראל

ייצוא תפרחות  
החברהראשון של
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אסטרטגיה עסקית

שווקים 
בינלאומיים

מנהיגות  
מקומית
ישראל

חדשנות  
ושותפויות  
אסטרטגיות
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גידול היצע  
המוצרים  

מבוססי מחקר
להתוויות  

ייעודיות
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השקת סדרת זני הדור הבא  
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בניית התשתית  
CBD*-לשוק ה

Wellness
תוספי תזונה

מבוססי קנאביס ופטריות
, פיתוח, שיתוף פעולה למחקר
ייצור ושיווק  

סופהרב -חברת אמברוזיה 

קו מוצרי דרמוקוסמטיקה
ייצור ושיווק מוצרים , פיתוח

CBDדרמטולוגיים משולבי 
ומינרלים מים המלח

מדיטרנד+ PSCשותפות 
CBDשמן מקבוצת דיפלומט

חדשנות ושותפות

הקמת מותג כחול לבן 
CBDלסדרת תוספי מזון ומוצרי 

קוסמטיקה

המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים  , 1968-ח"התשכ, ע"כמשמעו בחוק ני, הינן בבחינת מידע צופה פני עתידCBD-תחזיות והערכות בדבר השקת מוצרים חדשים בשוק ה*
,  או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כולן או חלקן, הערכות אלו עשויות שלא להתממש. אינו ודאי ואינו בשליטת החברה, אם בכלל, קיימים ועתידיים בשוק הקנאביס אשר מועד התרחשותם

.מפקודת הסמים המסוכניםCBD-לרבות החרגת מרכיב ה, לרבות שינויים רגולטוריים, מגמות בשוק, וביניהם, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה
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מנהיגות מקומית ישראל

הבעת אמון מצד השוק המקומי

הצטרפו לאחרונה

הבית של  
השחקנים  
-בתעשייה 

OEM
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מנהיגות מקומית ישראל

הבית של  
השחקנים  
-בתעשייה 

OEM
רגולציה 
ושיווק

מערך שירותים

ביתמפעל
מסחר

אחסון
שרותי  מעבדהוהפצה

רוקחות

שליש-כ
2022במונחי , משוק הקנאביס בישראל
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אסטרטגיה עסקית

שווקים  
בינלאומיים

מנהיגות  
מקומית
ישראל

חדשנות  
שותפויות  ו

אסטרטגיות



13 דרום אפריקה  

אנגליה

ישראל

שווקים  
בינלאומיים

“THINK GLOBAL, 
ACT LOCAL”

שווקים בינלאומיים

Biotech Ventures
הסכם לאספקה והפצה של מוצרי 

קנאביס רפואי בדרום אפריקה  

דרום אפריקה 

37-כ–פוטנציאל הכנסות
שנים3מיליון שקל על פני 

אנגליה| 

אספקה ראשונית של 
תפרחות מישראל

אספקה ראשונית של 
*שמנים לאנגליה

ייצוא ראשון של 
ייחורים מישראל

ייצוא ראשון מישראל

המבוססות על  , 1968-ח"התשכ, ע"כמשמעו בחוק ני, הערכות החברה בדבר היקף הכנסות פוטנציאליות הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד*
על הערכות החברה בדבר כושר הייצור העתידי שלה ועל ההנחה כי יתקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים בישראל , תנאי ההתקשרות

הערכות אלו עשויות שלא . אינו ודאי ואינו בשליטתם( ככל שיתקבלו)פ תנאי ההסכם שמועד קבלתם "ובאנגליה לשם ביצוע אספקה ע
עיכובים  , וביניהם, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כולן או חלקן, להתממש

.  או היעדר קבלתם/או בטריטוריה ו/במועד קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בישראל ו
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אסטרטגיה עסקית

שווקים 
בינלאומיים

מנהיגות  
מקומית
ישראל

חדשנות  
שותפויות ו

אסטרטגיות
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שיתופי פעולה אסטרטגיים  

מוצרים מדויקים בתחום  
FemTech-ה

הסכם  , לראשונה בתחום
בלעדי לפיתוח ייצור ושיווק  

(APIs)חומרי גלם פעילים 
מן קנבינואידיםמבוססי 

לתעשיית  הצמח 
. הפרמצבטיקה הגלובלית

פיתוח מוצרים וגינליים  
מוכחים קלינית מבוססי  

לרפואת נשים  קנבינואידים
. הרשומים כפטנט

מהחברה20%-רכישה ב

חדשנות ושותפות

הסכם מסחרי ובלעדי עם 
, ייצור. הפארמהענקית 

שיווק והפצת שמני קנאביס  
פ  "רפואי בישראל וברש

בהמשך גם לשוק מזרח  
Q3/22-השקה ב*. אירופה

הסכם מסחרי בתעשיית  
הפארמה

הובלת שוק מוצרי פארמה  
מבוססי קנבינואידים

הפעילות במזרח אירופה כפופה לשינוי רגולטורי במדינות הרלוונטיות אשר תאפשר שימוש בקנאביס רפואי*
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ר תמנע נפתלי"ד

שוב הטיפול בקנאביס  
קרוהןרפואי לחולי 

,  הוכיח עצמו כיעיל
המחקר הקליני בהחלט  

.  מציג נתונים מעודדים
טיפול בשמן קנאביס 

-עשיר ב" אבידקל"מזן 
CBD   נמצא יעיל מאוד

בהפחתה בכאבי בטן 
ועלייה משמעותית  

.  באיכות החיים

“

“
-מוכיח שיפור של כ

41%
-ירידה של כ.במדד המחלה

50%
בסימפטום העיקרי

אבידקלבאמצעות שמן  -בקרוהןטיפול -מחקר מבוקר פלסבו
למחקר המלא

דיווח של עליה  
באיכות חיים  

25%-של  כ
"אבידקל"בקבוצת 

1%לעומת 
.בקבוצת הפלסבו

https://academic.oup.com/ecco-jcc/article-abstract/15/11/1799/6226910?redirectedFrom=fulltext&login=false
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מפחית משמעותית צריכת תרופות-טיפול בזני תיקון עולם
למחקר המלא

אופיואידים  
להפחתת כאב

52%
משככי
כאבים

40%
תרופות

פסיכוטיות-אנטי

37%
תרופות  

הרגעה ושינה

35%

תרופותקנאביס

החוקרת  , שליידרלב -ליהי בר

קנביט-הראשית תיקון עולם

מצאנו כי הטיפול בזנים  
,  של תיקון עולם יעיל

בטוח ומהווה  
אלטרנטיבה טיפולית  

במקרים , לאופיואידים
הנתונים  . מסוימים

שפורסמו הם אבן דרך  
משמעותית עבורנו  

בתיקון עולם ויכולים 
לסייע לרופאים 
ומטפלים בהבנת  
.הטיפול והשפעותיו

“

“
פרסום תוצאות מחקר קליני במרכז 

מטופלים 8500על -הרפואי סרוקה 
מהמקיפים שנעשו בעולם בין  

:התוצאות הבולטות
בצריכת  50%-ירידה של  כ

התרופות

טיפול בזני תיקון
ארז  , אלסקהעולם

מפחית  ,ואבידקל
משמעותית צריכת תרופות

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.827849/full
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שינוי מדיניות משרד הבריאות והתוויה חדשה לדמנציה

ח"משותף עם ביהודות למחקר קליני
ר האיגוד הגריאטרי בישראל"ר ורד חרמוש יו"בהובלת ד

מחקר וחדשנות

72%-תוצאות המחקר הקליני חד משמעיות כ
מהמטופלים שקיבלו קנאביס עמדו ביעד של 
.שיפור דרמטי בהפרעת התנהגות אחת לפחות

הכרה בקנאביס רפואי כטיפול אפקטיבי  
בהפרעות התנהגות הנובעות מדמנציה הודות  

.לתוצאות המחקר

–ההכרה בטיפול הביאה להשקת מוצר דמנטליפ 
חרמושר ורד "ד.  מותאם התוויהCBD-שמן קנאביס עשיר ב

ר איגוד הגריאטריה"יו

הליך המחקר  
הממושך בחן את  

יעילות מתן  
כמו  , הקנאביס

גם את בטיחות  
כיום , ההתוויה

אין כל ספק  
בנוגע ליעילות  
ובטיחות מתן  

התרופה

“

“
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דוחות כספיים
2021

Cannbit Pharmaceuticals Ltd.
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הרכב EBDITA מתואם :

2021בדצמבר 31לתקופה שנסתיימה ביום דוחות כספיים 

FY/2021 FY/2020

37,030 הכנסות 21,659

7,403 בנטרול ירידת ערך מלאירווח גולמי 3,891

(18,013) (33,883) הפסד תפעולי בנטרול ירידת ערך מלאי

19,341 13,936 פחת והפחתות  

(13,417) (19,947) EBITDA  חשבונאי

השינוי  , ירידת ערך מלאי, הוצאות חד פעמיות בתקופות קודמות, תשלום מבוסס מניות, רווח תפעולי בנטרול פחת והפחתות)*( 
.פ"וכן הוצאות מו, השפעת השיערוך בגין נכסים ביולוגיים, בתמורות המותנות המוצגות בהתאם לשווי הוגן

( ח"באלפי ש)תוצאות הפעילות 

4,248 (7,485) EBITDA  מתואם)*(



21

הרכב EBDITA מתואם :

:המשך–2021בדצמבר 31לתקופה שנסתיימה ביום דוחות כספיים 

FY/2021 FY/2020

37,030 הכנסות 21,659

(7,342) גולמי( הפסד)רווח  3,891

:בנטרול

14,745 - בעיקר עקב שינוי רגולטורי–ירידת ערך מלאי 

160 185 תשלום מבוסס מניות

14,626 9,970 פחת והפחתות

(90) (3,373) בגין נכסים ביולוגייםהשפעת השיערוך

22,099 רווח גולמי מתואם 10,673
59% 49% שיעור רווח גולמי מתואם

(ח"באלפי ש)רווחיות גולמית 
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הרכב EBDITA מתואם :

:(ח"באלפי ש)המשך –2021בדצמבר 31לתקופה שנסתיימה ביום דוחות כספיים 

FY/2021 FY/2020

(13,417) (19,947) EBITDA חשבונאי

6,206 7,478 תשלום מבוסס מניות  

(10,288) 213 השינוי בתמורות המותנות
המוצגות בהתאם לשווי הוגן

(90) (3,373) השפעת השיערוך בגין נכסים ביולוגיים

14,745 - בעיקר עקב שינוי רגולטורי–ירידת ערך מלאי 

- 5,989 חד פעמי–הוצאות אחרות 

7,092 2,155 פ"הוצאות מו

17,665 12,462 כ התאמות"סה

4,248 (7,485) EBITDAמתואם)*(
השינוי  , ירידת ערך מלאי, הוצאות חד פעמיות בתקופות קודמות, תשלום מבוסס מניות, רווח תפעולי בנטרול פחת והפחתות)*( 

.פ"וכן הוצאות מו, השפעת השיערוך בגין נכסים ביולוגיים, בתמורות המותנות המוצגות בהתאם לשווי הוגן
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שינויים רגולטורים בהתהוות

כל צעד 
רגולטורי הינו  
קרש קפיצה
והזדמנות 

עסקית לענף

הועדה  
לרפורמת  
בקנאביס

מימון ציבורי 
וסל התרופות

CBD-הוצאת ה
מפקודת  

הסמים

אישור הצעת  
חוק

אי הפללה

חוק ההסדרים 
ושורת הצעות  
חוק פרטיות 

עצירה ואסדרת  
הייבוא  

פתיחת שוק  
ישראל לייצוא 

מסחרי
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המשך צמיחה  
 CAGRמואצת 

50%-100%

המשך שמירה  
על רווחיות 

גולמית גבוהה

הרחבת שיתופי 
פעולה בשוק 

המקומי והבינלאומי
בתחום  

הפרמצבטיקה

ליגליזציה
-ומוכנות לשוק ה

CBDהמקומי

מוכנות לייצוא 
מסחרי גנטיקה  
ומוצרים בכפוף  

לאישור
EU-GMP

שיווק מוצרים 
בטכנולוגיות  
מתן חדשניות

קונסולידציה

רכישות  
בשוק ומיזוגים 

המקומי 

-מבט קדימה
יעדים לשנת  

2022
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תודה רבה

Cannbit Pharmaceuticals Ltd.
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